De gemeenteraad in vergadering bijeen op 7 november 2017, behandelende het raadsvoorstel Algemene
verklaring van geen bedenkingen bij versnelde huisvesting (17RV063);
Besluit
Het concept-besluit als volgt aan te vullen:
3. Het college van B&W stuurt voorafgaand aan de start van de procedure een raadsinformatiebrief aan
de gemeenteraad waarin de raad de gelegenheid krijgt om gedurende één week zienswijzen over de
voorliggende aanvraag naar voren te brengen. Indien dat door een raadslid gebeurt wordt de brief in de
eerst volgende raadsvergadering besproken bij de lijst van ingekomen stukken. De procedure wordt dan
tot de raadsbehandeling van de brief opgeschort.
Pieter Wout Duquesnoy (SP), Carlo Fiscalini (NieuwDemocratischZeist), Ans Pereboom (GroenLinks),
Hans Goorhuis (PvdA)

Toelichting
Dit amendement zorgt er voor dat bij de procedure van de VVGB versnelde huisvesting de raad nog
zeggenschap houdt over een bouwplan. Bij de bouwplannen waar we het hier over hebben, hebben over
het algemeen wel impact op de omgeving. We gaan er vanuit dat dergelijke plannen op een goede
manier worden voorbereid. Maar toch kan het voorkomen dat inwoners voordat de normale procedure
start zich tot de raad wenden. En de raad moet de mogelijkheid houden om hierop te kunnen reageren.
Het idee is dat de raad een brief van het college ontvangt, waarin de procedure van het voorliggende
bouwplan wordt aangekondigd. De raad krijgt dan de gelegenheid om te reageren. Wordt er niet
gereageerd dan kan het college de procedure starten. Wordt er wel gereageerd dan wordt de brief
besproken bij de eerstvolgende raadsvergadering (via de lijst van ingekomen stukken). Bij de
raadsbehandeling zal dan blijken of er voldoende politieke steun is om de procedure wel of niet door te
zetten.
Dit amendement heeft niet de intentie om het juridische besluit onder ad 1 aan te passen. De juridische
bevoegdheid over deze procedure blijft bij het college van B&W totdat de raad het raadsbesluit intrekt.
Met deze werkafspraak hebben indieners de intentie om de versnelling niet te vertragen, maar doet het
ook recht aan de positie van de raad.

